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Inledning

1

Inledning

Linköpings kommunfullmäktiges övergripande mål 2019-2022 styr
kommunens arbete med att främja en god och jämlik hälsa. I detta ingår att
kommunen ska skapa förutsättningar för att alla Linköpingsbor ska kunna leva
ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag.
Att vi känner oss trygga ökar vårt välbefinnande.
Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Linköping ska vara en
trygg och säker kommun att bo i.
Polismyndigheten har i uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig
verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten.
Polismyndigheten har tre övergripande mål inför år 2024; Framgångsrik
brottsbekämpning och uppklarning, Stark lokal närvaro samt Attraktiv
arbetsplats och samarbetspartner.
Denna aktivitetsplan konkretiserar vad som ska prioriteras i det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i samverkan mellan
kommunen och Polismyndigheten fram till slutet av år 2022.
Ett för Polisen och kommunen gemensamt framtaget medborgarlöfte ska ta sin
utgångspunkt i de prioriterade områdena i aktivitetsplanen.

2

Syfte

Samverkan i det trygghetsskapande och brottsförebyggande innebär att
kommunen och Polisen planerar och genomför åtgärder som har sin grund i
gemensamma mål. Syftet med aktivitetsplanen är att prioritera vilka aktiviteter
som ska genomföras och vilken aktör som gör vad.

3

Mål

Det övergripande målet med samverkan är att genom förenade insatser öka
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

4

Samverkansöverenskommelse

Linköpings kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Linköping
beslutade i juni 2019 att samverka i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet i kommunen (KS 2019-1011).
Samverkansöverenskommelsen undertecknades av kommunstyrelsens
ordförande Niklas Borg och lokalpolisområdeschef Anna Lindqvist.
Samverkansöverenskommelsen gäller till och med 31 december 2022.
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Organisation

5

Organisation

5.1

Styrgrupp

Styrgruppen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgörs
av kommunstyrelsens presidium, kommundirektören, representant från
Säkerhetsenheten, lokalpolisområdeschefen samt kommunpolis. Styrgruppen
svarar för och ger den strategiska inriktningen av det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Styrgruppen ska träffas minst en gång per år för att
följa upp aktivitetsplanen.

5.2

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgörs av Lednings- och samordningsgruppen mot
segregation och för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I
beredningsgruppen finns representanter för samtliga förvaltningar i kommunen.
Kommunpolis representerar Polismyndigheten.

5.3

EST-gruppen

EST-gruppen samordnas av Säkerhetsenheten och består också av
kommunpolis, Råd och Stöds fältsekreterare samt AB Stångåstaden. Ytterligare
aktörer medverkar vid behov. Gruppen arbetar utifrån metoden Effektiv
samordning för trygghet (EST) och ansvarar för att varje vecka ta fram och
följa upp en lägesbild utifrån inrapporterade händelser i våra prioriterade
stadsdelar (Skäggetorp, Ryd, Berga och City).
EST-gruppen är också ett forum för att samordna brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser i övriga delar av kommunen.

5.4

Områdesgrupper

I kommunens prioriterade stadsdelar (Skäggetorp, Ryd, Berga och City)
inrättas områdesgrupper med fokus på brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Representant för kommun, polis, fastighetsägare
finns med tillsammans med andra aktörer utifrån behov. Kommunrepresentant
är sammankallande.
Ytterligare arbetsgrupper kan tillsättas vid behov.

6

Prioriterade samverkansområden

Aktivitetsplanen har tre prioriterade samverkansområden: Organiserad
brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet.

6.1

Organiserad brottslighet

Övergripande mål: Samverkan för att bekämpa kriminella nätverk och
organiserad brottslighet.
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Prioriterade samverkansområden

6.1.1 Lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället
Mål: Att årligen ta fram en lägesbild över situationen gällande kriminell
påverkan i kommunen.
Arbetet utgår ifrån polisens metodstöd mot organiserad brottslighet. Polisen
och Säkerhetsenheten samverkar kring bedömning av vilket stadie kommunen
befinner sig i samt vilka stadsdelar som bör prioriteras vad gäller att motverka
kriminell påverkan.
6.1.2 Lokal operativ myndighetssamverkan (LOS)
Mål: Att bekämpa kriminell näringsverksamhet genom att LOS-nätverket
planerar och genomför operativa insatser.
Lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) är ett nätverk som består av
Polisen, Social – och omsorgsförvaltningen, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Säkerhetsenheten, Skattemyndigheten,
Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Arbetsmiljöverket.
6.1.3 Samverkan mot dopning – 100 % ren hårdträning
Mål: Att förhindra och förebygga användande av dopningspreparat. Att
försvåra försäljning av dopningspreparat för att minska inkomster till
kriminella nätverk.
Hållbarhetsenheten samordnar det lokala nätverket av träningsanläggningar
och medverkar i det regionala nätverket. Polisen medverkar i att sprida
information till gym samt ansvarar för operativa insatser.

6.2

Otrygghet och brott i offentlig miljö

Övergripande mål: Samverka för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
prioriterade stadsdelar och i krogmiljö.
6.2.1 Trygghetsundersökningar
Mål: Att årligen genomföra trygghetsundersökningar i prioriterade stadsdelar.
Polisen kommer i samverkan med kommunen genomföra trygghetsundersökningar. Mätningarna kan användas för att följa upp vidtagna åtgärder
samt som en del i lägesbildsarbetet.
6.2.2 Lägesbild enligt metoden Effektiv samordning för trygghet
Mål: Att veckovis ta fram en samlad lägesbild och utifrån den vidta
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder och att samordna olika
aktörers närvaro på prioriterade platser.
Kommunen och Polisen samverkar enligt metoden Effektiv samordning för
trygghet (EST). Metoden innebär att EST-gruppen varje vecka tar fram en
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samlad lägesbild och utifrån den vidtar situationellt brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande åtgärder.
Lägesbilden används för att initiera åtgärder i den fysiska miljön. Det kan
exempelvis handla om att förbättra belysning, skyltning eller sätta upp
bevakningskameror.
Utifrån lägesbilden samordnas olika aktörers närvaro. Polis, kommunväktare,
ordningsvakter, fältassistenter, fritidsledare, trygghetsvärdar, nattvandrare med
flera, kan säkerställa närvaro på prioriterade platser.
6.2.3 Tillsyn av alkoholserveringstillstånd
Mål: Att restauranger/krogar och andra ställen som serverar alkohol följer
gällande lagstiftning. Att kontrollera ordningsläget i krogmiljön.
Tillsyn genomförs genom platsbesök och inre kontroller. Arbetet utförs av
Polis och Social- och omsorgsförvaltningen, delvis gemensamt och delvis av
aktörerna var för sig.
6.2.4 Samverkan enligt konceptet Krogar mot knark
Mål: Att minska hantering av narkotika i krogmiljön. Att försvåra försäljning
av narkotika för att minska inkomster till kriminella nätverk.
Hållbarhetsenheten samordnar ett nätverk av krögare. Polisen medverkar i
utbildningstillfällen och nätverksträffar.
6.2.5 Utbildning Ansvarsfull alkoholservering
Mål: Att regelbundet anordna utbildningstillfällen.
Kommunen, Polisen, Region Östergötland och Studenthälsan anordnar
utbildningstillfällen för personal i krogmiljön. Utbildningen syftar till att
minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger i
krogmiljön, samt att utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering
och servering till underåriga.

6.3

Ungdomsbrottslighet

Övergripande mål: Motverka att unga utvecklar en kriminell livsstil och
rekryteras till kriminella nätverk.
6.3.1 Verksamhetsintegrerad socialtjänst
Mål: Att integrera socialtjänsten med andra kommunala verksamheter.
Kommunen ska utveckla en mer verksamhetsintegrerad socialtjänst med
särskild närvaro i prioriterade områden.
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6.3.2 Polisnärvaro i skola och fritidsverksamhet
Mål: Polis, skola och fritidsverksamhet ska tillsammans arbeta för att förbättra
relationen mellan barn/ungdomar och polis.
Polisen arbetar relationsbyggande och ska i skola och fritidsverksamhet ha en
naturlig kontaktyta med barn/ungdomar samt personal.
6.3.3 Sociala insatsgruppen (SIG)
Mål: Att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell
livsstil eller som behöver hjälp med att lämna en kriminell livsstil.
Sociala insatsgruppen arbetar med ett individbaserat och samordnat arbete,
under ledning av socialtjänsten, kring barn och ungdomar som riskerar att
hamna i en kriminell livsstil eller som behöver hjälp med att lämna en
kriminell livsstil. I insatsgruppen medverkar representanter från kommun och
Polis samt andra myndigheter.
6.3.4 Aslansamtal
Mål: Ge information, stöd och råd till ungdom och vårdnadshavare för att
förebygga att ungdomar utvecklar en kriminell livsstil.
Aslan är namnet på en brottsförebyggande samtalsmetod som riktar sig till barn
och ungdomar mellan 10 och 14 år som är misstänkta för brott. Ungdomen
kallas tillsammans med vårdnadshavare till samtal med kommunens
brottsförebyggare och polis.
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